
PROTOKOLL FRA styremøte nr. 2/2020 
 

Organisasjon: Veigin Borettslag 

Dato                18.02.2020 – 18.00 -19.30 

Sted:            Barneparken 
 

Til stede 
Per Johnny Pedersen, Anita Kjelland, Hans Vegard Røine, Inger Nævdal, Morten 
Løken Kværnstrøm.  

 

Sak 20200009 Vasking av tak 

Takfornyer'n utnytter mildværet og har startet opp med takvask. De fortsetter så langt 
været tillater det..   

Vedtak: 
Arbeidet har begynt på siste rekke på B-tunet. Neste er C-tunet. Til informasjon ligger 
takstein utenfor garasjen på fellesparkeringen. Ødelagt, utskiftet takstein må beboere 
fjerne selv. 

Sak 20200010 Stoppekraner i boliger 

8 boliger har innvendige felles stoppekraner som der vurderes å utføre tiltak på. Styret 
har kontaktet Bademiljø AS/Rørleggermester Lien AS om mulige tiltak og 
kostnadsoverslag. Styret har videre søkt Ringbo om tilskudd. 

Vedtak: 
Styret har mottatt positivt svar fra Ringbo om tilskudd til skadeforebyggende tiltak med  
5000 kroner. 
Tilbudet fra Bademiljø/ Rørleggermester Lien er forventet sendt styret ganske snart. 

Sak 20200011 / Sak 3/2019 Bytte av vinduer 

Bytte av vinduer ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling. Kontrakt med Bergs 
bygg AS er straks ferdig. Kontraktutkast fra Ringbo AS om å stå for prosjektledelsen er 
gjennomgått. Oppstart av arbeidet gjøres seks uker etter signering av kontrakt med 
Bergs Bygg AS. Prosjektleder avklarer med Bergs Bygg angående fremdriftsplanen 
under perioden sommerferiene avvikles. Bergs Bygg kommer for å se på leilighetene 
ca. seks uker før arbeidene påbegynnes i de enkelte hus. Fremdriftsplan og annen 
informasjon kommer fra styret når alle kontrakter er underskrevet. 

Vedtak: 
Styret vedtok å inngå kontrakt med Ringbo om å stå for prosjektledelsen. 
 



Annet: 

På tun B har noen plassert et bordtennisbord på fellesarealet, uten å innhente tillatelse 
fra styret. Bordet er ikke egnet til utendørs bruk og vil bli ødelagt av frost og regn. Vi 
ber rette vedkommende fjerne bordet innen utgangen av februar. Etter det vil styret 
omgående sørge for bortkjøring til avfallsplass. 

På fellesparkeringen har det i lengre tid stått en avskiltet, sort BMW av eldre modell. 
Styret ber rette vedkommende fjerne bilen innen utløpet av februar. Etter det vil 
styret omgående kontakte politiet for å få transportert vekk bilen. 

Styret. 

Styreleder:  
Per Johnny Pedersen 
styret@veigin.no 

 

mailto:styret@veigin.no

